Úněšov
ŽIVOT NA VENKOVĚ
DISKUZE O BUDOUCNOSTI OBCE A PROBLÉMECH OBCÍ NA ÚZEMÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

21.9. 2019
V rámci přípravy SCLLD Místní akční skupiny Kraj živých vod se ve společenském sále v Číhané
konalo setkání s obyvateli obce Úněšov a okolních obcí na téma budoucnosti a rozvoje obce.
Z dotazníkového šetření, které setkání předcházelo, vyplynulo, že většina obyvatel obcí je
spokojena s činností a prací samosprávy, problematické se jevilo využití dotačních finančních
prostředků. Velmi kladně byla hodnocena péče o zeleň, drobné obecní objekty, týkající se
bezpečnosti doprava, oprav komunikací a chodníků, investice do MŠ. Účastníci ze Všerub
kladně hodnotili zázemí pro kulturní a společenské akce, investice do technické infrastruktury
a základní školy. Pozitivně je v regionu vnímáno také otevření kaolínového dolu v Nevřeni pro
návštěvníky. Nebyl zaznamenán žádný negativní názor k tomuto projektu, naopak došlo
k přiměřenému rozvoji cestovního ruchu a rozšíření služeb v obci i pro místní obyvatele.
Účastníci schůzky pracovali v pěti skupinách, kde se věnovali tématům: Ochrana a obnova
kulturního a přírodního dědictví a rozvoj cestovního ruchu. Mezi nejzajímavější a často
zmiňovaná doporučení patří zajištění zachování zdánlivě bezvýznamných drobných
technických památek a zamezení narušení krajinného rázu (promyšlená lokalizace případných
nových dominant a dalších staveb ovlivňujících ráz krajiny - větrných elektráren, slunečních
elektráren, vysílačů, průmyslových hal, komínů, zástavby RD). S ohledem na dojezdovou
vzdálenost do Plzně bylo upozorněno na rychle se rozvíjející výstavbu rodinných domů
v příměstských obcích a potřebu dodržování zastavitelných a nezastavitelných území (ÚPD
obcí, Správa CHKO). Zachování krajinných pohledů, průhledů a dominant. Dalším tématem
bylo Podnikání na venkově, kdy se diskutovaly problémy související s rozvojem služeb s
cestovním ruchem a turistikou, popř. agroturistikou. Rozvoj činností na zemědělské půdě –
bioprodukty, místní produkty, obnovitelné zdroje a řemeslnická činnost využívající místní
zdroje a s tím související podpora konkurenceschopnosti místních řemeslníků. Posledním
tématem bylo Zlepšování kvality života v obci. U tohoto kulatého stolu se objevila větší
potřeba podpory občanské společnosti - čilý spolkový život, s tím související investice do
zázemí pro rozvoj spolkové a komunitní činnosti, stejně tak i do zlepšení technického stavu
veřejných budov – úřady, hasičárny, zdravotní střediska. Účastníci velmi aktivně uchopili také
téma SMART řešení pro venkov, bylo zmíněno několik užitečných projektů – elektronické
úřední desky, dobíjecí stanice pro kola, chytré autobusové čekárny a mnohé další.
Závěry z tohoto jednání se promítly v dokumentu Analýza rozvojových potřeb na území MAS
KŽV.

Otročín
ŽIVOT NA VENKOVĚ • PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ DĚDICTVÍ
15.11.2019
V rámci přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční
skupiny Náš region se v obci Otročín konalo veřejné setkání na téma budoucího rozvoje obce
i regionu. Setkání se zúčastnilo 26 osob, které pracovaly ve dvou skupinách a mezi
konkrétnějšími nápady se objevila například rozhledna, nové tribuny na fotbalovém hřišti a
podobně jako v jiných menších obcích městech. Zásadním zdejším nedostatkem se ukázal
nedostatek pracovních míst a s tím spojená i menší šance udržet zde mladé lidi. Obec
připravuje vybudování ČOV a splaškové kanalizace, které byly velkým tématem diskuze a
východiskem pro další náměty pro oblast přírodního a kulturního dědictví v širším měřítku,
než jen samotná obec. Přestože zde byli účastníky převážně obyvatelé obce Otročín, padlo
několik zajímavých námětů i v této oblasti. V okolí Otročína pramení několik kyselek a obec
společně velmi aktivně zapojuje do projektů vedoucí k jejich lepší dostupnosti a propagaci.
Závěry k oblasti ochrany vodních zdrojů v krajině měly konkrétní podobu v projektech na
úpravu tůní, rybníků i pramenů v okolí. Stejně tak byla diskutována ochrana a rozvoj krajinné
a sídelní zeleně. Jako příklad sloužily realizované projekty z OPŽP v okolí obce i v jednotlivých
místních částech (výsadba liniové a izolační zeleně, nové aleje ovocných stromů podél
polních cest). Obnova minerálních pramenů, ochrana pramenných oblastí a údržba naučné
stezky Krajem živých vod, doplnění o další odpočinková a interaktivní místa jsou cenné
náměty pro další projekty obce i MAS KŽV.
Druhá skupiny se zabývala především tématem zemědělství a využití krajiny. S ohledem na
místní CHKO a velké množství ekologicky hospodařících firem bylo logickým závěrem budování image ekologicky hospodařící oblasti, kvalitní údržba krajiny s cílem zachování
biodiverzity. V diskuzi byla zmíněna kvalita územních plánů i podpora komplexních
pozemkových úprav v jednotlivých katastrálních územích.
Závěry z tohoto jednání se promítly v dokumentu Analýza rozvojových potřeb na území MAS
KŽV.

Bečov nad Teplou
SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ NAD TÉMATEM REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ A CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

13. 12. 2019
Setkání se uskutečnilo v Bečovské botanické zahradě a zúčastnilo se ho 32 osob. Účastníci
byli po úvodní prezentaci MAS rozděleni do tří skupin. Místní řešili především místní školu.
Jak technický stav budovy, tak i kvalitu vyučování a především počty dětí a další udržitelnost.
Bečovská základní škola se totiž, podobně jako mnohé jiné školy v malých městech, potýká s
výrazným nedostatkem žáků a tím pádem i s nedostatkem financí. Tato doporučení budou
užitečná pro přípravu konkrétních projektů zřizovatele školy. Další dvě skupiny, převážně
přespolních diskutovali téma celoživotního vzdělávání a propojení vzdělávacích aktivit
místního zámku a botanické zahrady se školou. Při veřejné diskuzi se objevil návrh, který by
umožnil škole, respektive městu jako jejímu zřizovateli, zajistit si alespoň částečnou
ekonomickou nezávislost. Podle návrhu by škola měla úzce spolupracovat jak s bečovskou
botanickou zahradou, kde je velmi aktivní a vytížené environmentální centrum, a také s
bečovským zámkem. Ten navázal úzkou spolupráci s různými vzdělávacími institucemi.
Prostory základní školy by tak bylo možné využít, pochopitelně komerčně, jako učebny

například pro potřeby kurzů zaměřených na kulturu a historii, či přírodní dědictví a životní
prostředí.
Všechny výstupy byly velmi přínosné. Kromě tradičních investičních záměrů a připomínek,
které je možné využít na mnoha dalších místech – venkovní učební prostory, robotické
učebny, přírodovědná laboratoř s návazností na praxi v botanické zahradě až po ty
neinvestiční, podporující vzdělanost a sounáležitost obyvatel s regionem. Vytvoření a
rozšíření programů pro žáky ZŠ „Vlastivěda“ a „Krajina kolem nás“, přednášky a informace o
tradicích, historii, přírodě, památkách a zajímavých osobnostech regionu. Větší využití
botanické zahrady při rozšíření nabídky místní školy, společné vzdělávací programy pro žáky
ZŠ na území MAS a v příhraničních oblastech Německa, rozvoj jazykových schopností. Opět
se objevila myšlenka komunitních škol v jednotlivých obcích – celoživotní vzdělávání, VU3V,
jazykové kurzy pro dospělé, využití přeshraničních projektů a stávajících partnerů škol.
Závěry z tohoto jednání se promítly v dokumentu Analýza rozvojových potřeb na území MAS
KŽV.

Teplá
DISKUZE O BUDOUCNOSTI OBCE A PROBLÉMECH OBCÍ NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

20.2.2020
V únoru 2020 se konalo veřejné setkání obyvatel města Teplá na téma budoucnosti a
pozitivního rozvoje města. Na straně nedostatků se podobně jako v jiných městech a obcích
tohoto regionu objevily neopravené komunikace, či nízká možnost získat v místě bydliště
zaměstnání.
Z dotazníkového šetření, které setkání předcházelo, vyplynulo, že většina obyvatel obcí je
spokojena s činností a prací samosprávy, problematické se jevilo využití zacílení dotačních
finančních prostředků. Velmi kladně byla hodnocena péče o zeleň, drobné obecní objekty,
týkající se bezpečnosti doprava, oprav komunikací a chodníků, investice do objektů místní
Základní školy. Účastníci dále pozitivně hodnotili fungování Hroznatovy akademie v klášteře
v Teplé a její zapojení do vzdělávacích aktivit v regionu. V diskuzi byla také zmíněna kvalita
územních plánů i nutná podpora komplexních pozemkových úprav v jednotlivých
katastrálních územích.
Závěry z tohoto jednání se promítly v dokumentu Analýza rozvojových potřeb na území MAS
KŽV.

